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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo 
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e 
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, 
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem 
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes, 
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu 
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil, 
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a 
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela 
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo 
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o 
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer 
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para 
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira 
e o Porto Santo a sua casa.

Madeira 
Região Resiliente. 
Aprender com o Passado

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2020

Coordenadores:

Luciano Lourenço
José DiasM

adeira R
egião R

esiliente. 
A

prender com
 o Passado

XIXI IIII

Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM

José António Oliveira Dias é Capitão da Força Aérea, das 
Forças Armadas Portuguesas.

Entre outras Funções Públicas desempenhou, na Região 
Autónoma dos Açores, as de Presidente do Serviço 
Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, desde 
12 de dezembro de 2012 até 26 de dezembro de 2016. 
Nessa qualidade, foi designado pelo governo regional 
como Elemento Grupo de Trabalho para os Meios Aéreos 
empregues em Missões de Interesse Público (GT-MAMIP) 

e Membro de várias Comissões, designadamente do Gabinete Coordenador de 
Segurança da Região Autónoma dos Açores, da Comissão Nacional de Proteção Civil, 
do Conselho Regional de Obras Publicas da Região Autónoma dos Açores, do Projeto 
“REACT – Rede Euro Africana de Emergência Sanitária” e da Comissão de 
Acompanhamento do Programa Operacional PO 2020 Açores, um programa 
comparticipado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período de 
programação 2014-2020, com execução na Região Autónoma dos Açores.

Atualmente, na Região Autónoma da Madeira, exerce a função de Presidente do Conselho 
Diretivo  do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, desde 24 de janeiro de 2017 até 
à presente data. 

Nessa qualidade, entre outras funções, é Membro da Comissão Nacional de Proteção Civil 
e Representante Suplente do Governo da Região Autónoma da Madeira na Comissão 
Executiva do Plano Nacional de Regresso.



 

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais 
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e 
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e 
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  

Inserir texto ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... 
........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ 
........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... 
........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... 
........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. 
........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... 
............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... 
......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... 
......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............

 ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... 
............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... 
........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ 
............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ........... ............ ........ 
........  ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... 
......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... 
........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ 
............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............

 ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... 
............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... 
........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ 
............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... 
......... ............. ........... ........... ........ ........... ........... ............ ............ ....... ......... ......... ......... ............. ........... ........... 
........ ........... ........... ............ ............

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

9

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo 
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e 
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, 
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem 
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes, 
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu 
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil, 
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a 
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela 
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo 
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o 
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer 
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para 
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira 
e o Porto Santo a sua casa.

Madeira 
Região Resiliente

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2020

Coordenadores:

Luciano Lourenço
José DiasM

adeira R
egião R

esiliente

XIXI IIII

Fotografia tipo 
passe da Doutora 

Ana Gomes

Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM



Serviço Regional
de Proteção Civil,
IP - RAM



Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Monserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
 CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartañà
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

Estruturas Editoriais | Editorial Structures
Estudos Cindínicos

Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Diretores Adjuntos | Assistant Editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Comissão Científica | Editorial Board

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármen Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança



M A D E I R A
R E G I ÃO  R E S I L I E n T E .
ApREnDER cOM O pASSADO

LUcIAnO LOUREnÇO

jOSé DIAS

(cOORDS.)



©Dezembro 2020, RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e José Dias

Imagem da Capa
Karine Nieman

Pré-impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
478492/20

ISBN
978-989-54942-8-6

ISBN Digital
978-989-54942-9-3

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9



5

Prefácio ........................................................................................................   7

Madeira Singular ............................................................................................................   9
Geotoponímia e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira: 600 anos a 
criar nomes e apelidar, terras, pedras e fenómenos
João Baptista Pereira Silva . ...........................................................................  11
Riscos. Terminologia base e tipos de ocorrências
Luciano Lourenço .........................................................................................  37
Resiliência e Gestão do Risco
António Betâmio de Almeida  .......................................................................  85
Uma visão global sobre a gestão do risco de cheias torrenciais na Madeira. 
Perspetivas e desafios 
Sérgio Lopes .........................................................................................................  99

Madeira Tecnológica ................................................................................................... 135
Proteção de pessoas e bens: capacidades atuais e futuras
José Dias ....................................................................................................... 137
As melhorias nos sistemas de observação, vigilância e previsão na RAM, após 
o temporal de 20 de fevereiro de 2010
Vitor Prior, Paulo Narciso, João Rio e Jorge Marques ..................................... 161
Contributos para uma estratégia integrada de gestão do risco de aluviões na 
ilha da Madeira
Rodrigo Proença de Oliveira ........................................................................ 183
O papel da engenharia na proteção do território e das suas gentes
João Alfredo dos Santos, Liliana Vieira Pinheiro e Conceição Juana Fortes ....... 201
O papel do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM na 
mitigação dos riscos naturais
Manuel Filipe ............................................................................................... 223
Contributo da formação MRMI para a organização da resposta em situações 
de exceção
Luis Vale e Rui Faria .................................................................................... 243

Madeira no País e na Europa ....................................................................................... 255
Apoios comunitários para o reforço da resiliência na Região Autónoma da Madeira
Helena Azevedo ................................................................................................. 257
A importância da informação sobre os impactos das catástrofes - enquadramento 
no projeto europeu LODE
Xavier Romão,  Esmeralda Paupério e Rui Figueiredo ................................... 267

S u m á r i o





7

p r e fáC I o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento 

do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão 

urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados 

pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios 

de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às 

populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências 

sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.

Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o 

carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o 

mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu 

povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina, 

é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita 

e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias 

para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito 

a estas recorrentes vicissitudes.

Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de 

Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de 

vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a 

moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e 

os seus bens.

Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais 

bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras 

situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações, 

mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de 

proteção civil junto de toda a sociedade civil.

Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito 

contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições 

responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios 

que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja 

ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar 
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a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos 

de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s; 

simpósios e reuniões, etc.

É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos 

os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que 

nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a 

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um 

encontro sobre a Resiliência da Região.

Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira, 

importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia 

e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil. 

Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram 

situações de catástrofe têm uma história para contar. 

Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais 

que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão 

a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente. 

 

José Miguel da Silva Branco 

Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Resumo: A redução do risco de catástrofe está entre os principais objetivos da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e está 

na base do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofe 

2015-2030 (QSRRC) que defende uma gestão de riscos baseada na 

ciência e em informação robusta. Neste sentido, o progresso alcan-

çado nas prioridades do QSRRC deve ser monitorizado com base 

num sistema de indicadores que refletem os impactos das catástrofes. 

Neste contexto, o presente capítulo discute alguns dos objetivos as-

sociados à recolha de dados sobre os impactos de catástrofes, alguns 
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Introdução

A adoção do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofe 2015-

2030 (QSRRC) por 187 Estados Membros da ONU reflete o empenho de vários 

países em atingir as metas globais estabelecidas para reduzir o risco de catástrofes 

(UNISDR, 2015). Neste contexto, verifica-se que a implementação e a monitorização 

do QSRRC requer que sejam recolhidos dados quantitativos para avaliar o estado de 

implementação de quatro das suas sete metas globais. Desta forma, o QSRRC estabelece 

de forma implícita que dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes são 

dos indicadores mais comuns e alguns dos desafios envolvidos nessa 

recolha. Adicionalmente, é apresentado o projeto europeu LODE 

atualmente em curso, bem como os seus objetivos e alguns dos seus 

desenvolvimentos nesta temática.

palavras ‑chave: Catástrofe, impacto, dano, perdas, indicadores.

Abstract: Disaster risk reduction is among the main objectives of the UN 

2030 Agenda for Sustainable Development and underpins the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR), which 

calls for a risk management approach based on science and robust 

information. As such, the progress achieved across the SFDRR prio-

rities must be monitored based on a system of indicators that reflect 

the impacts of disasters. In this context, this chapter discusses some 

of the objectives associated with disaster loss data collection, some of 

the most common indicators that are used, and some of the challenges 

involved in collecting this data. Additionally, the ongoing European 

project LODE is presented, along with its objectives and some of its 

developments on this topic.

Keywords: Disaster, impact, damage, loss, indicators.
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uma ferramenta indispensável para definir e decidir medidas de redução do risco de 

catástrofe. Além disso, observa-se ainda que vários dos indicadores propostos para 

monitorizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dizem 

igualmente respeito à redução do risco de catástrofe (Pielke, 2019), estabelecendo 

assim áreas de sinergia potencial entre as duas políticas. Apesar do QSRRC implicar 

a recolha sistematizada de dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes, 

esta política tem como um dos seus objetivos principais compreender o(s) risco(s) 

através da criação de conhecimento sobre esse(s) risco(s). Assim, os referidos dados de 

perdas e danos em catástrofes são uma parte central da criação desse conhecimento 

(Weichselgartner e Pigeon, 2015), permitindo identificar tendências de perdas e 

fatores geradores de risco, e servindo de base a estudos probabilísticos de previsão de 

perdas em eventos futuros (UN, 2015). 

Observa-se, no entanto, que a qualidade da informação disponível em diversos 

países acerca de perdas e danos resultantes de catástrofes varia significativamente 

devido às práticas de recolha e gestão desta informação de cada país. Em particular, 

muita da informação recolhida é qualitativa ou sob a forma de estimativas 

provisórias que não são posteriormente atualizadas (Ehrlich et al., 2017), não 

possuindo a fiabilidade e a consistência suficientes para gerar conhecimento tal 

como preconizado pelo QSRRC. Apesar de, nalguns casos, existir já um conjunto 

de boas práticas e procedimentos instituídos (muitas vezes relacionados com um 

determinado tipo de perigo) (Salvati et al., 2010; De Groeve et al., 2014), estes 

deverão ser estendidos e adaptados de modo a permitirem a recolha de impactos 

de outro tipo de eventos, pois, em muitos casos, só uma análise multi-perigo dos 

impactos pode descrever os efeitos em cascata dum evento inicial e permitir assim 

um planeamento eficaz e consistente de medidas de redução do risco.

Além deste objetivo, observa-se que a informação sobre perdas e danos 

resultantes de catástrofes é determinante para a governança política, nomeadamente 

para a definição de compensações dessas perdas, para a definição de financiamento 

correspondente a custos de reparação e recuperação após um evento, ou para declarar 

um estado de emergência após um evento e solicitar ajuda internacional (De Groeve 

et al., 2013). Para estes fins, não é usualmente necessário ter a informação sobre 

perdas e danos num formato padronizado pois, nestes casos, a sua recolha é feita 
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para eventos individuais. No entanto, a criação de conhecimento sobre o(s) risco(s) 

referida anteriormente requer a definição de processos sistemáticos para a recolha 

e o registo dos referidos dados sobre perdas e danos, bem como para a recolha de 

informação sobre a exposição e vulnerabilidade que possa ser comparada no espaço e 

no tempo. Atualmente, essa sistematização da recolha e do registo de perdas e danos 

é dificultada pela diversidade de departamentos e instituições envolvidas. A nível 

nacional, a recolha e o registo de perdas e danos é muitas vezes feita por diferentes 

departamentos governamentais com objetivos e regras diferentes em função do 

tipo de evento e dos bens afetados (De Groeve et al., 2014). Por outro lado, a 

nível mundial, as perdas e danos resultantes de catástrofes são usualmente obtidos 

por empresas de resseguros para fins comerciais e por instituições académicas para 

fins de investigação. A informação utilizada por estas diferentes instituições não é 

sempre compatível pois é recolhida e registada de formas diferentes (Margottini et 

al., 2011; Wirtz et al., 2014), não sendo, portanto, fácil a sua utilização para efetuar 

estudos comparativos no espaço e no tempo (Cutter e Gall, 2015).

Neste contexto, o presente capítulo discute em mais detalhe alguns dos objetivos 

associados à recolha de dados sobre perdas e danos em catástrofes, alguns dos 

indicadores mais comuns utilizados para este fim e alguns dos desafios envolvidos 

nessa recolha por parte de instituições governamentais. Adicionalmente, apresenta-

se o projeto europeu LODE atualmente em curso, bem como os seus objetivos e 

alguns dos seus desenvolvimentos nesta temática. 

Para que servem os dados relativos a perdas e danos resultantes de catástrofes? 

Os decisores políticos são um dos principais destinatários do conhecimento 

criado com base no desenvolvimento de bases de dados de perdas e danos em 

catástrofes. O processo incremental de recolha, estruturação e padronização desses 

dados ao longo do tempo permite obter informação empírica particularmente 

relevante sobre o nível de risco de vários sectores da sociedade e sobre o nível de 

sucesso/eficácia das ações de redução de riscos implementadas. Além disso, outros 

sectores profissionais (e.g. a proteção civil) e as instituições ligadas à investigação 
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nesta temática serão igualmente beneficiários desta informação no sentido em que 

as suas atividades têm como principal objetivo apoiar os decisores políticos nos 

processos de gestão de risco. Com base nesta informação organizada neste tipo de 

bases de dados será assim possível responder a questões como: a) Que perigos estão 

a gerar perdas económicas e qual o nível de danos envolvido?; b) Que bens sofrem 

maiores níveis de dano?; c) Que perigo está a afetar mais um determinado sector 

da sociedade?; d) Que tipo de catástrofe gera mais perdas económicas ? (De Groeve 

et al., 2014). Este tipo de conhecimento poderá assim ser utilizado, por um lado, 

na prevenção dos riscos (e.g. investindo em medidas de mitigação) e, por outro, na 

preparação para a ocorrência de emergências futuras de modo a mitigar os impactos 

de determinado evento.

Como referido, o conhecimento acerca do(s) risco(s) pode ser criado com base 

na contabilização de danos e perdas. Além disso, esse conhecimento pode ainda ser 

criado através da análise detalhada dos danos de eventos do passado que poderão 

servir de base para melhorar as políticas e as medidas de prevenção de riscos a 

implementar no futuro, e com base na modelação do risco recorrendo a modelos 

que combinam dados de exposição, vulnerabilidade e perigo cuja fiabilidade pode 

ser avaliada com base em dados de perdas e danos em eventos do passado.

A contabilização de danos e perdas é, atualmente, a principal motivação para 

registar o impacto das catástrofes, nomeadamente com o objetivo de documentar 

a tendência desses impactos no tempo e de obter informação sobre a eficácia das 

medidas de redução do risco já implementadas, como já referido. Dados acerca de 

danos e perdas de alta qualidade (i.e., com incerteza reduzida (Romão e Paupério, 

2016)) e com uma boa resolução temporal e espacial podem assim ser usados para 

estabelecer o referencial histórico necessário para monitorizar o nível de impacto 

das catástrofes numa comunidade ou num país. No entanto, a contabilização de 

perdas é um processo complexo e requer uma identificação cuidada e detalhada 

dos bens afetados e dos tipos de perdas que devem ser considerados. Os tipos de 

perdas são usualmente definidos através de indicadores, em que os mais comuns 

para avaliar os impactos de uma catástrofe são os indicadores sociais, económicos 

e socioeconómicos. Dentro dos indicadores sociais referem-se, entre outros e a 

título de exemplo, o número de mortos diretos, o número de mortos indiretos (i.e., 
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pessoas que morrem após o evento devido a complicações de ferimentos ou doença 

provocada pelo evento, etc.), o número de feridos ou o número de desaparecidos. 

Relativamente aos indicadores económicos, o mais comum corresponde às perdas 

económicas diretas resultantes de danos físicos mensuráveis provocados pelo 

evento, como por exemplo custos de reparação e/ou reconstrução de estruturas e 

infraestruturas construídas, valores de produtos ou colheitas armazenados danificados 

ou destruídos. A apresentação destes indicadores é muitas vezes complementada 

pelos indicadores de dano físico que permitem obter os referidos valores de perdas 

económicas (e.g. o número de edifícios danificados, o número de quilómetros de 

estradas danificadas, o volume de cereal destruído, etc.). Relativamente às perdas 

económicas indiretas, considera-se que estas resultam da interrupção de serviços 

e atividades produtivas (e.g. devido a danos físicos em infraestruturas) ou da 

interrupção de fluxos de valores (e.g. devido à redução do consumo ou à redução 

de atividades que geram receita, como o turismo, entre outras). Relativamente aos 

indicadores socioeconómicos, observa-se que a sua importância tem vindo a crescer 

dado serem determinantes para poder obter uma visão completa dos impactos das 

catástrofes. Estes indicadores incluem, por exemplo, perdas económicas associadas 

a doenças prolongadas ou crónicas (impactos psicológicos, incapacidade física 

permanente), a perda de qualidade de vida e bem-estar social, as perdas culturais 

(tangíveis e intangíveis), as perdas de biodiversidade, os efeitos das alterações 

climáticas, etc.

A análise destes indicadores de perdas por si só fornece tendências de evolução de 

perdas, mas a relevância dessas tendências apenas pode ser entendida se essa análise 

integrar informação complementar acerca da exposição e da vulnerabilidade. A 

exposição fornece a referência relativamente à qual as perdas podem ser mensuradas, 

permitindo estabelecer valores de perdas normalizadas em relação aos bens expostos a 

um determinado perigo. Por exemplo, o facto de 100 edifícios terem sido destruídos 

num determinado evento tem uma relevância diferente se o número de edifícios 

expostos ao evento for 1000 ou 10000. Da mesma forma, as perdas podem igualmente 

ser correlacionadas com as diferentes propriedades e características estruturais dos 

edifícios de modo definir a sua fragilidade e vulnerabilidade que, por sua vez, poderão 

ser usadas para modelar as perdas resultantes de possíveis eventos futuros.
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No que respeita à melhoria das políticas e das medidas de prevenção de riscos 

a implementar com base na análise detalhada dos danos de eventos do passado, 

salienta-se que a existência de registos detalhados, fiáveis e georeferenciados das 

perdas permite derivar informação crucial para a gestão dos riscos. Em particular, 

esses registos permitem identificar a contribuição relativa da exposição, da 

vulnerabilidade, de medidas de mitigação implementadas, da capacidade de resposta 

e da resiliência ao evento, bem como de outros fatores de risco subjacentes, para as 

perdas identificadas, o que fornece informação importante para melhorar a gestão 

de riscos e minimizar os impactos de eventos futuros. Desta forma, observa-se que a 

análise detalhada dos danos de eventos do passado é um procedimento fundamental 

para avaliar a eficácia de medidas específicas de prevenção de catástrofes, bem como 

a eficácia das políticas de prevenção e gestão de riscos como um todo. 

A modelação do risco tem como objetivo desenvolver modelos numéricos 

com a capacidade de prever os impactos de eventos futuros, respondendo assim 

a questões como “O que pode correr mal? Qual a probabilidade de isso acontecer? 

Em caso afirmativo, quais são as possíveis consequências?” (Kaplan e Garrick, 1981; 

Kirchsteiger, 1999). Estas questões podem ser analisadas combinando abordagens 

de modelação probabilística e determinística. A modelação determinística tem 

geralmente como objetivo identificar os impactos com base em cenários de eventos, 

considerando, usualmente, um âmbito geográfico limitado. Este tipo de abordagem 

é muitas vezes usado para definir os mecanismos de resposta a emergências e 

permite muitas vezes identificar deficiências nas medidas de proteção a nível local 

e/ou municipal. Os modelos determinísticos são abordagens simples que permitem 

estimar as potenciais perdas futuras devido a determinados cenários de eventos, 

sendo, portanto, ferramentas mais fáceis de usar para transmitir informação para 

um público mais amplo (Corbane et al., 2015). Os modelos probabilísticos têm 

igualmente o objetivo de prever as potenciais perdas em eventos futuros. No 

entanto, a análise efetuada com recurso a este tipo modelos não considera apenas 

um determinado cenário de evento, mas sim a totalidade dos cenários possíveis, 

integrando ainda a sua probabilidade de ocorrer, através de modelos de perigosidade, 

e a incerteza de vários outros fatores associados à vulnerabilidade e à exposição. Este 

tipo de modelo é muitas vezes utilizado a escalas geográficas maiores (e.g. a nível 
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nacional) mas pode igualmente ser utilizado para estabelecer uma análise detalhada 

e robusta de um determinado bem. Neste tipo de análise, as perdas potenciais 

são muitas vezes expressas em termos de perdas anuais médias e perdas máximas 

prováveis. Para uma escala geográfica alargada, este tipo de resultados permite obter 

uma visão global dos possíveis impactos de certos tipos de eventos, o que, por sua 

vez, permite definir políticas de prevenção e gestão dos riscos a implementar. Ao 

nível da análise de um determinado bem, estes resultados permitem definir medidas 

de redução do risco específicas que têm em conta as várias incertezas envolvidas. No 

contexto da definição destes modelos de avaliação de risco, a recolha e o registo de 

danos e perdas de eventos do passado têm um papel fundamental dado que fornecem 

informação real de eventos que permite realizar estudos de validação dos referidos 

modelos. Por outro lado, os resultados das análises detalhadas dos danos de eventos 

do passado permitem ainda combinar medidas de intensidade dos eventos com 

os danos registados para derivar novos modelos de vulnerabilidade empírica que 

podem ser integrados em modelos de risco existentes ou levar ao desenvolvimento 

de novos modelos de risco.

Desafios no registo e na utilização dos impactos das catástrofes

O registo de danos e perdas resultantes de um evento deveria ser o resultado de 

um processo coordenado, sistemático e consistente para recolher dados acerca dos 

indicadores anteriormente referidos após a ocorrência desse evento. No entanto, 

a realidade mostra-nos que os diferentes sectores (públicos e privados) recolhem 

informação sobre os impactos que lhe são relevantes, não sendo posteriormente 

reportada a uma única instituição que a centralize e organize de forma sistemática. 

Este tipo de procedimento dificulta, naturalmente, a obtenção de uma visão global 

dos impactos de um determinado evento, mas também a posterior utilização 

da informação recolhida pois os formatos dessa informação e os procedimentos 

utilizados na sua recolha nos diferentes sectores são muitas vezes incompatíveis. 

Em relação a este último aspeto, verifica-se que a forma como os impactos são 

recolhidos e/ou definidos não segue uma abordagem uniforme em termos de escala, 
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nível de detalhe, ou nível de amostragem de sector para sector, mas também de 

evento para evento. Assim, observa-se que, para garantir a possibilidade de utilizar a 

informação recolhida com os objetivos discutidos na secção anterior, é fundamental 

definir protocolos normalizados que permitam uma prática uniforme dessa recolha, 

adaptados a cada sector, e que incluam fichas de recolha e metodologias pré-

definidas. Ainda neste contexto, importa salientar que, de uma forma generalizada, 

a recolha e a sistematização de informação acerca dos impactos de eventos passados 

não são vistas como uma necessidade, i.e., a sua utilidade nos moldes identificados 

na Secção anterior não é compreendida. Em consequência, mas também porque 

não existe uma cultura de gestão de riscos fortemente implantada na sociedade em 

geral, os recursos alocados às tarefas envolvidas são escassos e insuficientes. 

Além destas questões, a utilização da informação existente sobre danos e perdas 

resultantes de eventos passados apresenta ainda outros desafios. Um deles está 

relacionado com o facto dos impactos sofridos por instituições privadas serem de acesso 

particularmente difícil devido a vários constrangimentos que impedem a partilha dessa 

informação, o que, naturalmente, dificulta a obtenção da referida visão global dos 

impactos de um determinado evento, bem como a utilização dessa informação para 

fins de modelação, gestão e redução do risco no futuro. Outro dos desafios existentes 

está relacionado com a qualidade e a incerteza da informação que é recolhida e registada 

que, na maior parte das vezes, é desconhecida. De modo a aumentar a robustez dessa 

informação, é igualmente importante classificar a sua qualidade e incerteza de acordo 

com uma metodologia adequada, e.g. ver (Romão e Paupério, 2016). 

Além destas dificuldades, que podem ser classificadas como sendo de ordem 

prática, existem ainda outros desafios que podem ser vistos como tendo uma natureza 

mais conceptual. Por exemplo, atendendo à sua multidisciplinaridade, a recolha de 

informação acerca de danos e perdas de eventos requer uma terminologia clara e 

objetiva dos vários indicadores que são usados para identificar essa informação. A 

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) bem como várias 

outras agências e programas intergovernamentais têm em curso vários projetos no 

sentido de estabelecer uma terminologia objetiva e comum para vários indicadores 

de impactos de catástrofes. Informação preliminar acerca destes projetos pode ser 

obtida em De Groeve et al. (2015) ou IRDR (2015). Neste contexto, salienta-se 
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que foi recentemente publicado um relatório que estabelece a terminologia e 

nomenclatura oficiais a serem usadas na identificação de perigos no âmbito do 

QSRRC (UNDRR, 2020). Este relatório representa um passo importante no 

sentido de garantir a interoperabilidade da informação sobre impactos de eventos 

recolhida nos vários países já que permite identificar o tipo de evento de forma 

única através duma terminologia de classificação internacional normalizada. 

Outro desafio reside no facto da recolha destes impactos dever ser feita para eventos 

de todo o tipo de escala e intensidade (pois só assim é possível analisar de forma robusta 

e não-enviesada as necessidades ao nível da gestão de riscos), situação essa que colide 

com a necessidade de haver recursos suficientes para por em prática esse objetivo. Não 

sendo possível recolher informação para todos os eventos, deve ser definida a escala e 

a intensidade mínima dos mesmos considerando o que é relevante para a sociedade e 

os recursos disponíveis. Neste contexto, surge ainda um outro desafio relacionado com 

a identificação do início e do fim de certos tipos de eventos (e.g. secas), situação essa 

que pode condicionar a identificação dum determinado evento com tendo a escala e a 

intensidade mínima para que os seus impactos sejam recolhidos. 

Finalmente, referem-se ainda as questões relacionadas com a identificação e a 

recolha de dados acerca de perdas indiretas. Atualmente não existe um consenso 

sobre como reportar essas perdas (Molinari et al., 2014), sendo as mesmas, de um 

modo geral, estimadas com recurso a modelação matemática/económica (Botzen et 

al., 2019; Zeng et al., 2019).

O projeto Europeu LODE 

O projeto Europeu LODE (Loss data enhancement for disaster risk reduction and 

climate change adaptation management) (LODE, 2020) é um projeto financiado pela 

Comissão Europeia - Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda 

Humanitária Europeias. Este projeto foca-se no desenvolvimento de modelos de 

dados e de sistemas de informação para a recolha de danos e perdas em catástrofes, 

de modo a melhorar a compreensão dos impactos de catástrofes em vários sectores 

da sociedade, em escalas espaciais e temporais relevantes. O projeto envolve dez 
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instituições europeias - o Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC), o National Scientific Research Council (CNRS), a Proteção Civil da 

Região de Umbria (Itália), a Earthquake Planning and Protection Organization 

(OASP) da Grécia, o Forestry Institute (INZASUM) da Sérvia, a Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Espanha e a Universidade 

do Porto – Faculdade de Engenharia de Portugal – que representam centros de 

investigação científica e universidades, bem como instituições da administração 

pública que atuam em diferentes áreas da gestão e mitigação de risco. Além destes 

parceiros, o projeto inclui ainda uma larga rede de partes interessadas (stakeholders) 

de vários países com o objetivo de integrar intervenientes nos processos de recolha e 

registo de informação de danos e perdas, e de utilização dessa informação para análise 

e modelação do risco. Desta forma, é possível ter uma perceção mais fidedigna do 

estado atual de desenvolvimento dos vários países em termos da recolha e registo 

desta informação, e do tipo de informação adicional a que gostariam de ter acesso.

Os modelos de dados e respetivos sistemas de informação a desenvolver 

no projeto focam os sectores das redes de telecomunicações, das redes viárias, 

da agricultura (Faiella, 2020) e do património cultural edificado, tentando 

responder a alguns dos desafios anteriormente referidos, nomeadamente 

ao nível da sistematização de protocolos e de ferramentas para a recolha de 

dados. O desenvolvimento destas ferramentas assenta em vários casos de estudo 

que serão utilizados para ilustrar as suas potencialidades (fig. 1). O caso de 

fig. 1 ‑ Casos de estudo associados ao projeto LODE (LODE, 2020).
Fig. 1 - Case studies linked to the LODE project (LODE, 2020).



278

fig. 2 ‑ Exemplo da informação recolhida sobre danos e perdas na rede viária da ilha da 
Madeira devido à aluvião de 2010.

Fig. 2 - Example of the collected information regarding damage and loss to Madeira’s road 
network due to the 2010 mudslides.

estudo português refere-se à recolha de informação relativa à aluvião de 2010 

que ocorreu na ilha da Madeira (fot. 1) (Fragoso et al., 2012). Com base na 

informação recolhida com a ajuda do Serviço Regional de Proteção Civil da 

Madeira e dos Municípios do Funchal, de Câmara de Lobos, de Ribeira Brava 

e de Santa Cruz relativamente aos impactos deste evento sobre a rede viária 

e as suas respetivas infraestruturas (fig. 2), encontra-se neste momento em 

desenvolvimento um modelo de dados para a recolha de danos e perdas em redes 

viárias devido a vários tipos de eventos (fig. 3). Este modelo irá posteriormente 

integrar os sistemas de informação igualmente em desenvolvimento no projeto, 

os quais deverão ser integrados na plataforma do Risk Data Hub (DRMKC, 

2020) do Disaster Risk Management Knowledge Centre da Comissão Europeia 

após a conclusão do projeto.
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Notas finais

O registo da informação acerca de danos e perdas em catástrofes do passado é 

uma ferramenta importante para analisar os padrões e as tendências dos impactos e do 

risco. Ao compreender esses padrões e essas tendências, as perdas em eventos futuros 

podem ser mitigadas através da implementação de medidas eficientes de redução do 

risco. Além disso, essa mesma informação pode igualmente ser usada para determinar 

a eficácia das medidas e políticas de gestão de riscos implementadas. Apesar destas 

vantagens, existem ainda vários desafios a vencer até que o registo da informação 

acerca de danos e perdas em catástrofes seja uma prática universal. Neste contexto, 

alguns dos desafios envolvidos foram analisados, salientando, no entanto, que existem 

atualmente em curso várias iniciativas que atendem a esses desafios. Em particular, 

foi apresentado o projeto europeu LODE atualmente em curso, abordando os seus 

objetivos e alguns dos seus desenvolvimentos. Este projeto, além de focar a importância 

da informação acerca de danos e perdas em catástrofes do passado para a análise, 

a modelação e a avaliação de riscos, pretende também contribuir para encorajar a 

partilha de dados entre os atores políticos e as partes interessadas envolvidos na sua 

recolha de modo a sustentar o desenvolvimento de políticas de mitigação dos riscos.

fot. 1 ‑ Efeitos da aluvião de 2010 na 
ilha da Madeira (Fotografias cedidas pelos 
SRPC-IP, RAM,  tiradas a 20 de fevereiro 

de 2010).
Photo 1 - Effects of the 2010 mudslides in 

Madeira (Photographs provided by SRPC-IP, 
RAM, taken on 20 February 2010).
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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que 
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo 
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma 
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e 
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região, 
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Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região 
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de 
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas, 
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção 
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear 
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das 
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma 
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu 
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os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a 
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com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o 
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer 
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para 
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira 
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